פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  15מן המניין
בתאריך  2באוקטובר  ,2019בחדר ישיבות ,שינקין 6
נוכחים חברי מועצה
מר רן קוניק ,ראש העירייה
גב' אור לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר מועצה
מר סיון גולדברג ,חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה
גב' ויוי וולפסון ,חברת מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
מר ניר קורן ,חבר מועצה
מר אורי קרמן ,חבר מועצה
נעדרו
גב' טלי ארגמן ,סגנית ומ"מ ראש העירייה
מר מושיק גולדשטיין ,סגן ראש העירייה ,חבר מועצה
מר בני רייך ,משנה לראש העירייה
מר איתמר אביבי ,חבר מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה
נוכחים
עו"ד שרונה לוי ,ממונה תחום בכיר -התקשרויות העירייה
מר שלומי שפירא ,גזבר העירייה
מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי
מר מאור יבלושניק ,סמנכ"ל תכנון ותפעול
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
גב' שולי ברוך בר-דוד ,מרכזת ישיבות מועצה
עו"ד ורו"ח איילת חיים ,עוזרת מנכ"ל

פרוטוקול
סדר היום:

 .1אישור המועצה לתיקון חוק עזר עירוני לגבעתיים (העמדת רכב
וחנייתו)(תיקון) התשע"ד .2014
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר תיקון חוק עזר עירוני לגבעתיים (העמדת רכב
וחנייתו (תיקון) התשע"ד  ,2014פה אחד.

 .2אישור המועצה למינוי מר ליאור סידוב ,למשרת מנהל אגף אירועים
ולוגיסטיקה ,בשכר בין  70% - 60%משכר מנכ"ל.
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושר מינוי מר ליאור סידוב ,למשרת מנהל אגף אירועים
ולוגיסטיקה ,בשכר בין  60% - 70%משכר מנכ"ל ,פה אחד.

 .3אישור המועצה למינוי גב' עדי שגיא ,למשרת מנהלת האגף תקשורת ,
בשכר בין  70% - 60%משכר מנכ"ל.
הצבעה

 7בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,אביעד מנשה ,אלי הולצמן,
סיון גולדברג ,יעקב שטרן ,אלעד רוזגוביץ.
 4נגד :ויוי וולפסון ,דלית לנדסהוט ,ניר קורן ,אורי קרמן.

החלטה

אושר מינוי גב' עדי שגיא ,למשרת מנהלת האגף לתקשורת
בשכר בין  ,70% - 60%ברוב קולות.

 .4אישור המועצה למינוי חבר המועצה ,עו"ד אביעד מנשה ,כיו"ר ועדת
הנחות ,במקום הגב' טלי ארגמן ,סגנית ומ"מ ראש העירייה.
הצבעה

אושר מינוי חבר המועצה ,עו"ד אביעד מנשה ,כיו"ר
ועדת הנחות ,במקום הגב' טלי ארגמן ,סגנית
ומ"מ ראש העירייה ,פה אחד.

החלטה

אושר מינוי חבר המועצה ,עו"ד אביעד מנשה ,כיו"ר
ועדת הנחות ,במקום הגב' טלי ארגמן ,מ"מ
וסגנית ראש העירייה ,פה אחד.
הרכב ועדת הנחות
חברי מועצה
עו"ד אביעד מנשה – יו"ר
טלי ארגמן
אורי קרמן
עובדי עירייה
עו"ד רנית בראון
יאיר אונפסונג
שלומי שפירא
מירי פרחי – נציגת האגף לשירותים חברתיים

 .5אישור המועצה להארכת שירות למר יעקב רוזנבלום.
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושרה הארכת שירות למר יעקב רוזנבלום.

 .6אישור המועצה ליציאתו של חבר המועצה ,פרופ' יזהר אופלטקה,
להשתלמות השנתית של איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות,
בחודש פברואר ,באילת.
הצבעה

 9בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,אביעד מנשה ,אלי הולצמן,
סיון גולדברג ,יעקב שטרן ,אלעד רוזגוביץ,
גלית לנדסהוט ,ניר קורן.
 2נמנעים :ויוי וולפסון ,אורי קרמן.

החלטה

אושרה יציאתו של חבר המועצה ,פרופ' יזהר אופלטקה
להשתלמות השנתית של איגוד מנהלי אגפי ה חינוך ברשויות
המקומיות ,בחודש פברואר ,באילת ,ברוב קולות.

 .7אישור המועצה למינוי הגב' רקפת פסו לועד המנהל של עמותת הספורט
העירונית במקום הגב' שולי ברוך בר-דוד.

הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי גב' רקפת פסו כחברה בועד המנהל של עמותת
הספורט העירונית במקום הגב' שולי ברוך בר-דוד ,פה אחד.
חברי הועד המנהל של העמותה לקידום הספורט בגבעתיים
חברי מועצה
בני רייך
אלי הולצמן
איתמר אביבי
ויוי וולפסון
עובדי עירייה
פיני אדרי
אירית אהרונסון
תמיר מילר
רקפת פסו
נציגי ציבור
מירב פולימר
רמי ישונסקי
רו"ח יעקב נחום

 .8אישור תב"רים
הצבעה

פה אחד

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

_________________

__________________

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

שולי ברוך בר – דוד
רכזת ישיבות מועצת העיר

